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TP-150 Bezprzewodowy termostat 
Termostat TP-150 jest bezprzewodowym urządzeniem do pomiaru i 

ustawiania żądanej temperatury w pomieszczeniu. Regulacja odbywa 
się w prosty sposób za pomocą pokrętła na obudowie. Termostat 
reguluje nastawioną temperaturę 24 godziny na dobę. 

Pokrętło może zostać zablokowane aby uniknąć przypadkowych 
zmian temperatury. Termostat może również wysłać raport informujący 
o osiągnięciu górnego i dolnego limitu temperatury. 

 

 Instalacja termostatu 
Termostat TP-150 powinien być zamontowany w suchym miejscu 

wewnątrz budynku. Należy wybrać odpowiednie miejsce montażu 
około 1,5 m nad podłogą o dobrej cyrkulacji powietrza. Należy unikać 
miejsc, gdzie mierzona temperatura może być zakłócona przeciągami, 
grzejnikami lub promieniowaniem ciepła od słońca lub innych 
urządzeń. Termostat nie powinien być zainstalowany w pobliżu 
metalowej powierzchni lub innych przedmiotów, które mogą 
zatrzymywać sygnały radiowe. 
1. Zwolnij górną pokrywę, naciskając plastikowy zatrzask na spodzie 

obudowy. 
2. Zamontuj tylnią część obudowy w wybranym miejscu. 
3. Podłącz baterie termostatu (polaryzacja jest opisana na obudowie) 
4. Zamknij obudowę termostatu.  

 Logowanie do odbiornika 
Zainstaluj i podłącz odbiornik do systemu ogrzewania. Jeśli odbiornik 

został zakupiony oddzielnie wówczas termostat musi zostać do niego 
zalogowany. W tym celu należy wejść do trybu logowania w odbiorniku 
(zobacz instrukcję) i włożyć baterie do termostatu lub wcisnąć i 
przytrzymać pokrętło przez 5 sekund. W obu przypadkach termostat 
wyśle sygnał logowania do odbiornika. Jeżeli operacja logowania (tylko 
do odbiornika AC-116) przebiegła poprawnie na wyświetlaczu 
termostatu powinien pojawić się komunikat LRn. 

Opis wyświetlacza LCD 

 
Rysunek 1: 1 – Wyświetlacz temperatury i komunikatów; 2 - blokada 

termostatu; 3 – Alarm przekroczenia limitu temperatury / utrata 
komunikacji; 4 – Grzanie ON/OFF; 5 – Słaba bateria 

 Ustawienia i programowanie 
Wszystkie ustawienia konfigurowane są za pomocą pokrętła. Aby 

wejść w tryb programowania należy wcisnąć i przytrzymać pokrętło 
przez 2 sekundy.  

Ogólne zasady programowania: 
1. Migające ikony na wyświetlaczu umożliwiają zmianę opcji (i) lub 

wybór następnego parametru. 
2. Wybór opcji odbywa się przez obracanie pokrętłem (możliwe od 

lewej do prawej i odwrotnie). 
3. Potwierdzenie wyboru lub zmiana opcji odbywa się poprzez 

krótkie naciśnięcie pokrętła. 

4. Gdy dana wartość została zmieniona należy krótko nacisnąć 
pokrętło, aby zmiany zostały zapisane. Wówczas termostat 
przechodzi do następnej pozycji w menu programowania. 

5. Po zmianie wybranych pozycji, należy wybrać parametr "OK", 
w menu. Krótkie naciśnięcie spowoduje powrót do poprzedniego 
menu (do głównego menu). 

6. Powrót do poprzedniego menu nastąpi także automatycznie po 
30 sekundach.  
Podstawowe menu składa się z 4 ustawień 

LO c Blokowanie termostatu 
OF F Wyłączanie termostatu 
SE t3 Menu serwisowe 
OK Zapisywanie parametrów i wyjście z trybu serwisowego. 

1. LOc – Blokowanie termostatu 
Aby zapobiec przypadkowej zmianie ustawionej 

temperatury termostat może zostać zablokowany. 
Aby to zrobić należy wejść do menu i wybrać 
opcję LOc, na wyświetlaczu pojawi się komunikat 

ON/OFF. Obracając pokrętło wybierz żądany stan i zatwierdź 
wciskając pokrętło. Wybór ON powoduje zablokowanie termostatu.  
2. OFF – Wyłączanie termostatu 

Termostat może zostać wyłączony przez opcję 
OFF. Wejdź do menu i naciśnij pokrętło na 
pozycji OFF. Obracając pokrętło wybierz żądany 
stan i zatwierdź wciskając pokrętło. Wybór ON 

włącza funkcję OFF i wyłącza termostat. Na wyświetlaczu pojawi się 
komunikat OFF. Pomimo, że termostat został wyłączony, nadal mierzy 
i wykrywa temperaturę anty-zamarzania (patrz SEt3, Stby). Aby 
włączyć termostat należy wejść w menu i wybrać opcję OFF. Po 
naciśnięciu pokrętła, termostat zostanie odblokowany. 
3. SEt3 – Menu Serwisowe 
Menu serwisowe pozwala na ustawnie parametrów, których zwykle 

nie zmienia się w trakcie normalnego użytkowania termostatu. Menu 
serwisowe składa się z 8 parametrów. Aby wejść do ustawień danej 
opcji należy wybrać pokrętłem żądaną pozycję i wcisnąć pokrętło w 
celu potwierdzenia. Następnie wybrać żądaną wartość pokrętłem i 
ponownie wcisnąć aby zatwierdzić i wrócić z powrotem do menu 
serwisowego. 

Dokładność regulacji temperatury: termostat pozwala na 
konfigurowanie histerezy - tolerancji do której temperatura jest 

regulowana. Ustawienie odbywa się za pomocą 
opcji HYst. Obracając pokrętło należy wybrać 
jeden z następujących zakresów dokładności od: 
± 0,1˚C do ± 1˚C (ustawienie fabryczne to ± 0,2 
˚C). 

Przykład: Jeżeli temperatura jest regulowana z dokładnością do 
±0,5˚C, i jest ustawiona na +24˚C, termostat włączy ogrzewanie, gdy 
temperatura spadnie poniżej +23,5˚C i wyłączy, gdy temperatura 
wzrośnie powyżej +24,5˚C. W rzeczywistości rozpiętość temperatury 
może być większa ze względu na utrzymywanie się temperatury w 
pomieszczeniu. 

Ostrzeżenie: zbyt wysoka dokładność spowoduje, iż 
ogrzewanie może się włączać i wyłączać zbyt często. 

 

Pozycja Stby ustawia temperaturę, która będzie 
się utrzymywać w przypadku wyłączenia 
termostatu (pozycja OFF). Temperatura Stby 
jest zawsze co najmniej 3°C wyższa od 
ustawienia opcji AL Lo. Wartość temperatury 
Stby nie może być wyższa niż temperatura t Lo 

 

Parametr t Lo oznacza dolny limit ustawienia 
temperatury ekonomicznej.  

 

Parametr t Hi oznacza góry limit ustawienia 
temperatury komfortowej. 

 

Parametr AL Lo jest to wartość najniższej 
temperatury krytycznej. Gdy temperatura 
spadnie poniżej AL Lo do odbiornika zostanie 
wysłany raport (powiadamiający o zagrożeniu 
zamarznięcia) i na wyświetlaczu pojawi się 
symbol (!) Wartość temperatury Al Lo jest 
zawsze niższa o 3°C od temperatura T Lo. 

Pokrętło z 
przyciskiem 

Zatrzask 
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Parametr AL Hi jest to wartość najwyższej 
temperatury krytycznej. Gdy temperatura 
przekroczy AL Hi do odbiornika zostanie 
wysłany raport (powiadamiający o zagrożeniu 
pożaru) i na wyświetlaczu pojawi się symbol (!) 
Wartość temperatury Al Hi jest zawsze wyższa 
o 3°C od temperatura T Hi. 

 

Aby przywrócić ustawienia fabryczne należy 
wybrać opcję RES z menu i wcisnąć pokrętło, 
tak aby pojawiła się opcja ON/OFF. Reset 
zostanie wykonany po wybraniu i zatwierdzeniu 
opcji ON. Po resecie ustawiona zostaje 
temperatura 20 °C. 

 

Wciśnięcie pokrętła w monecie gdy na 
wyświetlaczu pojawi się OK powoduje wyjście z 
menu serwisowego i powrót do podstawowego 
menu. 

Zakresy parametrów są regulowane zgodnie z tabelą. 
Opcja Zakres regulacji Fabrycznie Opis 
HYst ±1°C do 1°C 0,2°C Tolerancja 
t Lo +6°C do +40°C* 6°C Dolny limit 
t Hi +6°C do +40°C* 40°C Górny limit 

ALLo -9°C do +20°C 3°C Alarm niskiej 
temperatury 

ALHi +30°C do +70°C 60°C Alarm wysokiej 
temperatury 

      * Zakres t Lo i t Hi nie mogą się nakładać 

 
 Wyświetlanie ustawionej temperatury 

W normalnym trybie termostat zawsze wyświetla aktualną 
temperaturę w pomieszczeniu. Aby wyświetlić ustawioną temperaturę, 
należy wcisnąć krótko pokrętło. Ustawiona temperatura będzie 
migać na wyświetlaczu przez 3 sekundy. 

 Wymiana baterii 
Baterię należy wymienić gdy zostanie wyświetlony symbol 

rozładowania akumulatora ( ) lub gdy termostat przestaje działać. 
Jeśli termostat jest zalogowany do centrali alarmowej, komunikat 
słabej baterii będzie sygnalizowany przez centralę. 

Uwaga: Należy korzystać wyłącznie z baterii alkalicznych typu 
AA 1,5 V. 

 Praca z odbiornikiem AC-116 
Termostat może zostać zalogowany do dwukierunkowego odbiornika 

(AC-116). Gdy komunikacja pomiędzy termostatem i odbiornikiem 
zostanie utracona na wyświetlaczu pojawi się migający symbol (!). 

Pracę termostatu można zablokować przez inne urządzenia (np. 
czujki w oknach). Miganie symbolu (▲) na wyświetlaczu termostatu 
oznacza, że termostat został zablokowany. Korzystając z odbiornika 
AC-116 można zablokować dostęp do termostatów na 3 różne 
poziomy. 

1 - regulacja temperatury (wejście w menu LOc aby odblokować) 
2 - wejście w menu (można regulować temperaturę, ale dostęp do 

menu jest zablokowany) 
3 - całkowicie zablokowany (sterowanie z termostatu jest całkowicie 

zablokowane) 
Gdy sterowanie termostatem jest zablokowane poprzez odbiornik 

AC-116, na wyświetlaczu LCD termostatu wyświetlany jest symbol 
( ).  

Wykorzystując panel dotykowy AC-100LCD i moduł AC-116 można 
zaprogramować tygodniowy harmonogram dla każdego kanału 
odbiornika. Wówczas termostat rozpoczyna pracę jako termostat z 
tygodniowym harmonogramem. Opcja ta nie jest programowalna 
bezpośrednio na termostacie, tylko z modułu AC-116. 

 Parametry techniczne 
Zasilanie: 2x AA / 1.5 V, 2.4 Ah baterie alkaiczne 
  Uwaga: nie zawiera baterii 
Żywotność baterii około 1 roku 
Zakres regulowanej temperatury: +6 °C do +40 ˚C 
Dokładność pomiaru temperatury: regulowane: ± 0.1, do 1 ˚C 
Próg niskiej temperatury AL Lo: konfigurowane od –9 °C do +20 °C 
Próg wysokiej temperatury AL Hi: konfigurowane od +30 °C do +70 °C 
Częstotliwość pracy: 868.1 MHz, Protokół JA-100 
Zasięg transmisji: do 100 m (otwarta przestrzeń) 
Temperatura pracy: -10 °C do + 70 °C (niska wilgotność) 
Wymiary: 65 x 90 x 22 mm 
 

 

Firma JABLOTRON ALARMS a.s. oświadcza niniejszym, że 
urządzenie TP-150 zgodne jest z wymaganymi przepisami 
harmonizacyjnymi Unii Europejskiej: Dyrektywy nr: 2014/53/EU, 
2014/35/EU, 2014/30/EU, 2009/125/ES, 2011/65/EU. Oryginał 
oceny zgodności znajduje się na stronie www.jablotron.com – 
sekcja Materiały do pobrania. 

 

Uwaga: Pomimo, że produkt nie zawiera żadnych 
niebezpiecznych materiałów, prosimy po zakończeniu 
użytkowania produktu o jego zwrot do producenta lub 
dystrybutora. 

 
 
 

 

Zakres regulowanej temperatury 


	1. LOc – Blokowanie termostatu

